L’enviamENT
Darreres publicacions incorporades a nostra web::

ent,

•

Arenys de Munt supera el 50% de reciclatge dels seus residus.

•

Empiricism in Ecological Economics: A Perspective from Complex Systems
Theory. Jesús Ramos Martín. Ecological Economics, 2003
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Altres publicacions:
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•

S’ha editat com a llibre l’estudi que va realitzar parcialment ent per
encàrrec de la UB sobre ecofiscalitat a la illa de Lanzarote. A la nostra web
poden trobar el document: Fiscalidad, turismo y medio ambiente en la isla
Lanzarote. Roca, J., Puig, I., Hercowitz, H., Hernández, O. Cabildo de
Lanzarote, 2003.

Principals novetats als projectes que estem portant a terme:
•

Hem finalitzat la tercera fase del projecte que estem portant a terme a
Arenys de Munt, consistent a una millora del sistema de recollida de
residus porta a porta en aquest municipi. Si volen més informació poden
consultar els documents de l’apartat projectes o enviar un e-mail a info@entconsulting.com

•

El llibre “Deute ecològic” on van participar tres membres d’ ent i que ha
estat publicat en castellà i català per l’Editorial Icària i l’Observatori del
Deute en la Globalització, i en Italià per l’Editorial Il Missioneri, ha estat
traduït en francès per CADTM “Comité pour l’Annulation de la dette du
Tiers Monde”. La versió final estarà disponible al mes d’octubre del 2003.

•

Ja està disponible la web del projecte NORCAT. NORCAT és un projecte
transdisciplinar que versa sobre la gestió de la incertesa, la complexitat i la
multitud de perspectives i valors involucrats en la gestió del medi ambient i
del paisatge. Aplicant un marc teòric fonamentat en la ciència post-normal,
i els processos participatius, el projecte pretén produir, explorar i comparar
nous dissenys en els processos de gestió ambiental a Catalunya i a
Noruega. ent ha donat suport a la web d’aquest projecte
(http://www.uib.no/svt/norcat/index_en.htm)

Ent Medio Ambiente y Gestión
C/Sant Silvestre, 58, 2n 1a. 08922 Santa Coloma de Gramenet. Tel. +34 93 8165772
e-mail: coordinacio@ent-consulting.com · Web: www.ent-consulting.com

Nous projectes:
•

Ens ha estat encarregada la redacció de l‘Ordenança Municipal
d’escombraries a Arenys de Munt, així com un estudi econòmic dels costos
del sistema de recollida i tractament de residus i les possibilitats de
disminució mitjançant millores a la gestió.

•

Està concloent la redacció del llibre sobre “Ambientalització de les
ordenances fiscals” que estem portant a terme per encàrrec de la Fundació
Pi i Sunyer. Un primer esborrany estarà finalitzat aquest mateix mes
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Cursos, seminaris i congressos on membres d’ ent han participat:
•

Assistència al congrés “6th Nordic Conference on Environmental Social
Sciences”, dies 12-14 de Juny a Turku, Finlàndia.

•

Assistència al curs “Focus Group Methodology” que es va portar a terme
els dies 11 i 12 d’Agost a la Universitat de Bergen, Noruega.

•

Assistència al seminari ”III Jornadas Técnicas RELEC 03 sobre reciclado
de aparatos eléctricos y electrónicos” que s’han portat a terme el 18 i 19 de
setembre al Puerto de Santa María (Cádiz).

Notícies d’interès:
•

Els propers 21, 22 i 23 de novembre es portaran a terme a Barcelona les
XVIII trobades estatals d’amants de les deixalles. El dissabte 22 participarà
a la taula rodona “Sistema de Recogida puerta a puerta e instrumentos
económicos para la reducción de los residuos” Ignasi Puig, membre d’ ent,
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Esperem que aquesta informació us sigui d’interès, si és així no dubti en enviar-la
a d’altres companys/es i convidar-los/es a apuntar-se com a col·laboradors d’ ent.
Poden trobar informació de com fer-ho a la nostra web http://www.ent-consulting.com.
Si no volen ser els nostres col·laboradors però estan interessats en rebre
l’enviamENT poden apuntar-se a http://ent-consulting.com/mailman/listinfo/butlleti_entconsulting.com

Si volen clarificar qualsevol aspecte poden enviar un e-mail a info@ent-consulting.com.
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