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Publicacions: 

 
• El passat 27 de febrer va tenir lloc a la Sala de plens de l’Ajuntament de 

Lliçà de Vall la presentació del Manual Municipal de Recollida Selectiva 
Porta a Porta, que sens dubte esdevindrà un referent en la implantació 
d’aquest sistema de recollida selectiva, que és el que fins ara està donant 
millors resultats en termes de recuperació. El Manual ha comptat amb el 
suport de l’Agència de Residus de Catalunya i del Servei de Medi Ambient 
de la Diputació de Barcelona. L’elaboració del Manual ha estat coordinada 
per Ignasi Puig Ventosa (ENT) i també compta amb Lourdes Álvarez Prado 
(ENT) entre els seus autors. 
Per detalls sobre com obtenir un exemplar, escriviu a: ipuig@ent-
consulting.com 
 

• Podeu trobar l'informe "Fiscalitat i canvi climàtic", encarregat a ENT, pel 
Departament de Medi Ambient i Habitatge a:  
http://mediambient.gencat.net/Images/43_142235.pdf 

 
 

Nous projectes: 
 

• L’Entitat del Medi Ambient ens ha encarregat el projecte “Seguiment i 
avaluació de la implantació de material sanitari d’ús personal en una 
residència geriàtrica de Barcelona”, que persegueix entre altres aspectes 
assajar la utilització de bolquers reutilitzables per a incontinència, com a 
estratègia de prevenció de residus. Aquest projecte compta amb el 
cofinançament de l’Agència de Residus de Catalunya. 
 

• L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses ens ha encarregat el projecte 
“Estudi de viabilitat de la implantació d’un sistema de pagament per 
generació al municipi”. 

 
Projectes en curs: 
 
• El passat diumenge 24 de febrer es va celebrar el Primer Mercat de Segona 

Mà de Sitges. El mercat va comptar amb més de 80 parades i va ser un èxit 
de participació, amb un nombre estimat de 1.500 participants. Coincidint 
amb aquest primer mercat al carrer s'ha posat en marxa el web 
www.segonamasitges.net, on qualsevol persona pot posar un anunci 
d'intercanvi, ús compartit o regal de forma gratuïta. Aquesta activitat 
s'emmarca dins del projecte "Mercats de segona mà i ús compartit de 
productes a Sitges", que ENT Medi Ambient i Gestió està realitzant per 
encàrrec de l'Ajuntament. 

 
• Hem finalitzat el treball de camp del projecte “Impacte dels tractats de lliure 

comerç al sector agropecuari a la zona dels Grans Llacs” realitzat a la 
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República Democràtica del Congo i Uganda. Properament estarà finalitzat 
l’informe realitzat, si es vol tenir accés a la informació enviar un correu a 
mortega@ent-consulting.com  

 
 
Conferències realitzades: 

 
• El proper 9 de març Miquel Ortega Cerdà, membre d’ENT, farà la xerrada 

“Desequilibris ecològics i socials en el mercat global” al marc dels cursos 
que el Fons Pitiús de Cooperació organitza a  la Universitat Oberta per a 
Majors de la Universitat de les Illes Balears a Eivissa. 

 
 

Conferències realitzades: 
 

• El passat 21 de febrer Ignasi Puig Ventosa, membre d’ENT, va realitzar la 
sessió “Els costos de la gestió de residus per als ens locals”, dins del curs 
“El nou model de gestió de residus” organitzat per l’Agència de Residus de 
Catalunya i l’Escola Administració Pública de Catalunya. 

 
Racó d’Ecologia Política: 
 
• Ja està a la venda el nou número de la revista, dedicat als 

"Biocombustibles". Inclou més de vint articles per analitzar en profunditat i 
des de diferents perspectives aquesta qüestió que en els darrers mesos ha 
passat a formar part de les agendes internacionals. Trobareu l'índex i una 
relació de punts de venda al web de la revista: www.ecologiapolitica.info. El 
proper número, que sortirà al juny, estarà dedicat al "Decreixement". El 
període per a l'enviament d'articles està obert fins el 4 d'abril. 

 
 
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. 

ent, medi ambient i gestió 
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