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L’enviamENT 
 
 
Darreres publicacions incorporades a nostra web: 
 
• A l’apartat de recerca podeu trobar el capítol “Societal Metabolism of Societies: 

The bifurcation between Spain and Ecuador” de Fander Falconí-Benítez i Jesus 
Ramos-Martin, membre d’ ent, medi ambient i gestió. El capítol ha estat 
publicat a  Advances in Energy Studies. Reconsidering the Importance of 
Energy, S. Ulgiati, M.T. Brown, M. Giampietro, R.A. Herendeen, and K. 
Mayumi, Editors. SGE Publisher Padova, Italy, 2003, pp.45/61. 

 
• A l’apartat de difusió de la nostra web podeu trobar l’esborrany del llibre 

“Deute Ecològic. Qui deu a qui?” en anglès. 
 
 
Darreres publicacions: 

 
• El darrer 3 d’octubre es va publicar a El País i La Vanguardia, una carta al 

director redactada per Miquel Ortega, membre d’ ent, medi ambient i 
gestió, sobre el Deute de Carboni. Per ampliar la informació envieu un 
correu electrònic a mortega@ent-consulting.com 

 
• El darrer 8 d’octubre es va publicar al Diari de Terrassa una entrevista a 

Ignasi Puig, membre d’ ent, medi ambient i gestió, sobre “la fiscalitat 
dels residus”. Per ampliar la informació envieu un correu electrònic a 
ipuig@ent-consulting.com 

 
 

Principals novetats als projectes que estem portant a terme: 
 

• Hem finalitzat 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. 

 
• El llibre “Deute ecològic” on van participar tres membres d’ ent, medi 

ambient i gestió ja pot ser adquirit en la seva versió italiana a la web 
http://www.emi.it/scheda.asp?nisbn=1276-0 

 
• Ja està disponible la nova pàgina web de la Editorial Icaria. ent, medi 

ambient i gestió ha portat a terme el disseny, i programació de la la web 
d’aquesta editorial  (http://www.icariaeditorial.com/) 
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• Comença la campanya de consulta a Torrelles de Llobregat sobre el 

sistema de gestió de residus pel 2004. La bossa-taxa se sotmet a debat. 
ent, medi ambient i gestió s'encarrega d'elaborar materials informatius i 
organitzar unes conferències especialitzades sobre residus. 

 
 
Nous projectes: 

 
• Properament iniciarem el projecte d’ambientalització de les ordenances 

fiscals de Manresa, així com l’assessorament en la redacció de la nova 
ordenança fiscal d’escombraries.  

 
 
Notícies d’interès: 

 
• Els propers dies 12-15 de novembre es portarà a terme a París, França, el 

segon Fòrum Social Europeu. Miquel Ortega, membre d’ ent, medi 
ambient i gestió, participarà al taller sobre Deute Ecològic (organitzat per 
l’Observatori del Deute en la Globalització), i on es proposarà la creació de 
la Xarxa Europea pel Reconeixement del Deute Ecològic. 

 
• 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 Ignasi 
Puig, membre d’ ent, medi ambient i gestió, participarà a la taula 
rodona “Sistema de Recogida puerta a puerta e instrumentos económicos 
para la reducción de los residuos”  

 
• Els propers 27, i 28 de novembre es portarà a terme a Milano el 

International Workshop " Interfaces between Science & Society". El dijous 
27 Jesus Ramos, membre d’ ent, medi ambient i gestió, participarà 
amb la presentació de la ponència Multiple Scale Integrated Analysis of 
Societal Metabolism: Examples of Applications. 

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

ent, medi ambient i gestió
Octubre 2003
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