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L’enviamENT 
 
 
Benvolguts companys/es, aquest febrer ent, medi ambient i gestió ha fet 
dos anys, volem agrair-vos el suport que ens heu donat durant aquest període. 
Esperem poder continuar plegats molt de temps portant a terme projectes 
innovadors que suposin millores ambientals i socials. 
 
 
Darreres publicacions: 

 
• El darrer 10 de febrer es va publicar a la revista Rebelión l’article “El 

ataque empresarial español contra el protocolo de Kioto” escrit per Miquel 
Ortega, membre d’ ent, medi ambient i gestió. L’article mostra la 
il·legitimitat de les demandes fetes per part del teixit empresarial espanyol 
de no complir el protocol de Kioto.  

 
 
Nous projectes: 

 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

El municipi de Lliçà d’Amunt ens ha encarregat un estudi per a la millora 
del seu sistema actual de gestió dels residus, així com un estudi de 
viabilitat i costos d’un sistema de gestió de residus porta a porta.   

 
Reforçarem la nostra col·laboració amb l’Institut Universitari de Ciència i 
Tecnologia portant a terme un curs de formació en sistemes de gestió 
ambiental del 26 d’abril al 7 de maig.  

 
Ens ha estat contractat un estudi sobre la possible implementació d’un 
sistema de recollida porta a porta al municipi de St. Pere. 

 
 
Altres qüestions d’interès: 

 
El proper 27, 28 i 29 de Febrer, Miquel Ortega, membre d’ ent, medi 
ambient i gestió, al marc de la col·laboració amb l’Observatori del Deute 
en la Globalització, participarà a la trobada anual de la Xarxa Internacional 
IFI-Watch que es realitzarà a Roma. En aquesta reunió s’analitzarà la 
funció dels organismes de finançament internacional en la globalització i la 
seva responsabilitat envers al respecte als drets humans.  

 
El proper 20 de març Miquel Ortega farà una xerrada anomenada “Crítica 
al model econòmic i les seves conseqüències ambientals” a les jornades 
organitzades per Veterinaris sense Fronteres a la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 

 
Ignasi Puig, membre d’ ent, medi ambient i gestió,  presentarà una 
ponència a les Jornadas sobre minimización y nuevas experiencias sobre 

B
ut

lle
tí 

nú
m

er
o 

6.
 F

eb
re

r 2
00

4 

 · Web: www.ent-consulting.com 

http://www.rebelion.org/ecologia/040210ortega.htm
http://www.rebelion.org/ecologia/040210ortega.htm


 

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

e-mail: coordinacio@ent-consulting.com

residuos, que se celebraran a Bilbao els dies 6 i 7 de maig de 2004. 
Informarem properament de la convocatòria exacta. 

 
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 estan interessats en rebre l’enviamENT poden apuntar-se 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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